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เรื่อง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Perspective of Function in
Movement Analysis” (Zoom Webinar)

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Perspective of Function in Movement Analysis”
เนื่ อ งด้ว ย ศู น ย์ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสภากายภาพบำบั ด ได้ก ำหนดการจั ดโครงการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “The Perspective of Function in Movement Analysis” ผ่ า นโปรแกรม zoom
ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พนื้ ฐานทางคลินิกทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดให้ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัด 2.เพื่อพัฒ นาทักษะการบูรณาการทางคลินิกในการ
ให้บริการทางกายภาพบำบัดกายภาพบําบัดให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
ทั้งนี้ หากบุคคลากรในสังกัดของท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครลง
ทะเบีบนเข้าร่วมอบรมและศึกษารายละเอียดได้ที่ https://pt.or.th/elearning/ หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ E-mail: cptethai@gmail.com
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา และใครขอประชาสั ม พั น ธ์ให้ บุ ค คลากรในสั งกั ดได้ ท ราบ
โดยทัว่ กัน จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางวนัสนันท์ อรุณโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบและประสานงาน : นางสาวทักษพร เข็มมณี
โทร. 083-859-2312
E-mail : cptethai@gmail.com
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัดร่วมกับ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Perspective of Function in Movement Analysis”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์สภากายภาพบำบัดที่ 2 ผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือ่ นไหว (Functional movement
sciences) มีความเป็นผู้นำและสามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวิต
4. หลักการและเหตุผล
ตามพันธกิจของสภากายภาพบำบัดที่ส่งเสริมผลักดันให้นักกายภาพบำบัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว เพื่อสามารถ
นำไปบูรณาการใช้ในการวิเคราะห์ตรวจประเมินร่างกายที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว วางแผนและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทางภาวะโรคระบบ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการในเด็ก หรือผู้สูงอายุ ซึ่งนัก
กายภาพบำบัดจำเป็ น ต้องมีความรู้และทักษะทางคลินิ กขั้นสูงโดยใช้ความรู้ แบบผสมผสานและเป็ นองค์รวม ในการวิเคราะห์ ทักษะการ
เคลื่อนไหวและการทำกิจกรรม (Functional movement)
ในการนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยสรีนคริทรวิโรฒเล็งเห็นความ
จำเป็นที่นักกายภาพบำบัดควรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อให้นัก
กายภาพบำบัดสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ ป่วยทีเ่ ข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดในภาวะโรคระบบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯเล็งเห็นความจำเป็นและ
ได้รับความร่วมมือกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดอบรมผ่านระบบประชุมทางไกลและเพื่อนำไปจัดทำเป็นสื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สนใจ เพื่อให้นักกายภาพบำบัดที่เป็นสมาชิกของสภา
กายภาพบำบัดสามารถนำไปใช้เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อใช้ในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้
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5.วัตถุประสงค์
5.1เพื่อพัฒนาองคความรู้พื้นฐานทางคลินิกทางวิชาชีพกายภาพบําบัดใหแกผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
5.2 เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการทางคลินิกในการให้บริการทางกายภาพบำบัดกายภาพบําบัดใหแกผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
6.กลุ่มเป้าหมาย
ณ สถานที่จัด

อาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 15 คน

จัดแบบประชุมทางไกล

สมาชิกของสภากายภาพบำบัด จำนวน 100 คน

7. คณะะทำงาน
1. รศ. ดร. รัมภา บุญสินสุข
2. ผศ. ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
3. นางวนัสนันท์ อรุณโชติ
4. นางวิภาพร ตัณฑ์สุระ
5. นางสาวทักษพร เข็มมณี
6. นางสาวอริยา พุ่มพวง
7. นางสาวขนิษฐา ใจกล้า
8. นางสาวศุภลักษณ์ ฉายากุล
9. นายโสภณ เครือแก้ว
10. นายสายชล กุมารสิงห์
11. นายอัธชัย นิยมนา
8. แผนการดำเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม
1.ขั้นเตรี ยมการ
-ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทา
แบบเสนอโครงการ
-ติดต่อวิทยากรและ
ร่ วมจัดกาหนดการ
-จัดทาแบบเสนอ
โครงการ
-ประชุมเพื่อกาหนด
กรอบและวางแผนการ
ดาเนินโครงการ

ปี พ.ศ. 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ






รศ.ดร. รัมภา บุญสิ นสุ ข
นางวนัสนันท์ อรุ ณโชติ
นางวิภาพร ตัณฑ์สุระ
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2.ขั้นดาเนินงาน
-ขออนุมตั ิโครงการ



-ประชาสัมพันธ์เนื้อหา
ในการจัดโครงการ
-ประชุมเพื่อเตรี ยม
ความพร้อม
-จัดเตรี ยมของ














-จัดอบรม

3. ขั้นประเมินผล
-สรุ ปผลระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
-ประเมินผลโครงการ
-รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

ผศ.ดร.สายธิดา ลาภ
อนันตสิ น
นางวนัสนันท์ อรุ ณโชติ
นางวิภาพร ตัณฑ์สุระ
นางสาวอรี ยา พุ่มพวง
นางสาวขนิษฐา ใจกล้า
นางสาวอริ ยา พุ่มพวง
นางสาวทักษพร เข็มมณี
นางสาวศุภลักษณ์ ฉายา
กุล
นายโสภณ เครื อแก้ว
นายสายชล กุมารสิ งห์
นายอัธชัย นิยมนา










นางวนัสนันท์ อรุ ณโชติ







นางวิภาพร ตัณฑ์สุระ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-

จำนวนวันในการจัดอบรมกิจกรรมที่ 1

วัน

2

-

จำนวนวันในการจัดอบรมกิจกรรมที่ 2

เดือน

3

คน

ไม่จำกัด

-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความสอดคล้องของ
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ

80

-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ โครงการในภาพรวม

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

-ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
-การดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ
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10. สถานที่ดำเนินงาน
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11. วิทยากร
กภ. วิยะดา ศักดิ์ศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาระบบประสาท สภากายภาพบำบัด

12. ระยะเวลาในการดำเนินการ
จัดแบบประชุมทางไกล วันที่ 23 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2564
รับสมัคร 7 เมษายาน ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2564
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยคะแนน
13 การติดตามและการประเมินผล
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจและนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในโครงการอบรมถัดไป
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสามารถนำแนวคิดของการวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวและการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และบูรณาการทาง
คลินิกได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริการกับประชาชนผูม้ าเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ
(นางวนัสนันท์ อรุณโชติ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

(นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์)
นายกสภากายภาพบำบัด
....26.../..03..../..2564......
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กำหนดการอบรม
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
08.30 - 10.00 น.

วิทยากร
ภาคบรรยาย
Introduction
Conceptual framework of functional movement
General characteristics of functional movement

10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.45 น.

พัก
ภาคบรรยาย
Component of Functional Movement
Posture and function of posture
Goal directed movement and its function

11.45 - 12.45 น.
12.45 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหาร
ภาคบรรยาย
Bone, muscle, and nerves
Axial skeleton system function
พัก
ภาคบรรยาย
General function of lower limb
General function of upper limb

14.45 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 09.45 น.
09.45 - 11.45 น.
11.45 - 12.45 น.
12.45 - 14.45 น.

ภาคบรรยายและปฏิบัติการ
Fundamental and skill movement
พัก
ภาคบรรยายและปฏิบัติการ
Analysis of Fundamental Movement
พักรับประทานอาหาร
ภาคบรรยาย

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

Analysis of fundamental movement (Cont’d)
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.

พัก
ภาคบรรยายและปฏิบัติการ
3 D MAP

อ.วิยะดา ศักดิ์ศรี

